
   

Referat akom 9 november 2022. 

 

Tilstede: 

Leder, nestleder, kasserer, sekretær og fire medlemmer med en på valg av 

vararkasserer. 

 

Leder ønsket velkommen med en presentasjonsrunde og åpnet møtet med å invitere 

en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å ta riktige beslutninger. 

Na`s tolv tradisjoner og konsepter ble lest. 

Referat fra forrige møte ble lest. Ingen rapport ossk. Dagsorden godkjent. 

Kassabeholdningen er på kroner 15000. Mail fra Bragdøya kystlag med forslag til 

kontrakt for uke 29 i 2023, dette ser vi på i Januar. 

Saker: 

1. Valg: Varakasserer, vervs beskrivelse lest og kandidat, en stemmig valgt. 

2. Nyttårs festen 2022: 

a. Kontraktsmøte: vi sender faktura adresse. Vi finner en dag for å se på lokalet. 

b. Registrering: Legge ut flyers med info og pris med vipps som registering. 250 

kroner per person med alt inkludert. Kroner 100 for gjester uten mat, husk å å få med 

allergier og vegetar. Bindende påmelding innen 20 desember 2022. To medlemmer 

ordner med flyers/invitasjon. 

3.Underholdning:  

a. Dørene åpner klokken 18.00 og band begynner fra klokken 19.00-20.00. Mat 

klokken 20.15. Og speak, lotteri, lysmøte og programmet lages i desember. 

b. Speak hvor tema er «åndelig oppvåkning». To medlemmer av akom tar innledning 

og møteleder på lysmøte med tema «takknemlighet». 

c. Lotteri: Lodd selges i registrering og varakasserer har ansvar for dette. 

d. Vi har nok effekter men vi trenger litteratur til lotteriet og oppfordrer medlemmer til 

å bringe dette ut til gruppene samt akom sender mail til gruppene om dette. 

d. Kasserer ordner med snacks og drikke, nestleder har ansvar for matservering. 

e. Tjenstevillige ut til gruppene samt ta dette ut til ossk. 

f. Kvinnens og mannens tale? 

Eventuelt: 

Vi avholder planleggingsmøte onsdag 28 desember fra klokken 14.00. 

Neste møte i akom 14 desember. 

Møtet varte i 1,5 timer. 

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro. 

Sekretær. 

 

 

 

 




